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Proteção de
Surtos

Uso em sistemas de
iluminação
com LEDs
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Tecnologia LED
A tecnologia LED para a iluminação arquitetural representou um 
grande avanço no mundo da iluminação, trazendo economia, 
qualidade de luz e grande capacidade de controle nos 
parâmetros ópticos, cromáticos e elétricos.
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Fenômenos transitórios
Eventos de variação de tensão e picos na ordem de 
microsegundos (uS) 1s / 1.000.000

Os surtos elétricos são responsáveis por mais de 80% das 
anomalias que são identificadas na rede elétrica segundo estudo 
realizado pelo Allen-Segal IBM Study. Portanto, a adoção de 
Medidas de Proteção contra Surtos (MPS) são necessárias quando 
o objetivo é evitar os danos provocados por esse distúrbio.
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Legenda
Estados BR

O que ocasiona 
surtos elétricos?
Os fenômenos que podem ocasionar 
os surtos elétricos são:
• Descargas atmosféricas - Raios, em que o Brasil é o país 
com a maior incidência de raios do mundo: são, em média, 
80 milhões de descargas elétricas por ano. (fonte: INPE - 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
• Chaveamento de cargas indutivas, como motores 
elétricos ligados na mesma rede de elétrica;
• Manobras e manutenções na rede elétrica das 
Concessionárias;
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Tipos de fenômenos
Chaveamento de cargas indutivas:
• Motores (Máquinas, Ar-cond, Bombas);
• Evento frequente.

Corrente do motor

Partida

Regime permanente
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Tipos de fenômenos
Manobras e manutenções na rede elétrica
• Troca de fusíveis;
• Troca de cabos;
• Chaveamento em subestações.
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Método de proteção
Dispositivo de proteção contra surtos.
• Norma NBR 5410

• Norma NBR 5419 (descargas atmosféricas)
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Norma NBR 5410
4.1.15 Qualificação profissional
O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas devem ser confiados somente a 
pessoas qualificadas a conceber e executar os trabalhos em conformidade com esta Norma.

4.2 Determinação das características gerais
Na concepção de uma instalação elétrica devem ser determinadas as seguintes 
características:

a) Utilização prevista e demanda;
b) Esquema de distribuição;
c) Alimentações disponíveis;
d) Necessidade de serviços de
segurança e de fontes apropriadas;

e) Exigências quanto à divisão da instalação;
f) Influências externas às quais a instalação for submetida;
g) Riscos de incompatibilidade e de interferências;
h) Requisitos de manutenção.
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Norma NBR 5410
5.4.2 Proteção contra sobretensões transitórias
5.4.2.1 Proteção contra sobretensões transitórias em linhas de energia
5.4.2.1.1 Deve ser provida proteção contra sobretensões transitórias, com uso dos meios indicados em 5.4.2.1.2, nos 
seguintes casos:

a) quando a instalação for alimentada 
por linha total ou parcialmente aérea, 
ou incluir ela própria linha aérea, e 
se situar em região sob condições de 
influências externas AQ2 (mais de 25 
dias de trovoadas por ano);

b) quando a instalação se situar em 
região sob condições de influências 
externas AQ3 (ver tabela 15). 
Nota: admite-se que a proteção contra 
sobretensões exigida em 5.4.2.1.1 possa 
não ser provida se as consequências 
dessa omissão, do ponto de vista 
estritamente material, constituírem 
um risco calculado e assumido. Em 
nenhuma hipótese a proteção pode ser 
dispensada se essas consequências 
puderem resultar em risco direto ou 
indireto à segurança e a saúde das 
pessoas.

c) uso de filtros e/ou dispositivos de 
proteção contra surtos (DPSs) em 
circuitos que alimentam equipamentos 
sensíveis.
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Proteção Coordenada
Uso de dispositivos de proteção de 
surtos em pontos específicos da 
instalação elétrica.
• Entrada do quadro principal - Dispositivos Classe I

• Quadros secundários de distribuição e circuitos para 
equipamentos sensíveis - Dispositivos Classe II

• Proteção localizada, próximo à luminária ou grupo de 
luminárias a serem protegidas - Dispositivos Classe II ou 
Classe III
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Proteção Localizada
• Dispositivo de proteção de surto - Classe II - IP66

• Proteção de várias luminárias em um raio de 5m

• Independe da potência da luminária

• Ligação série ou paralelo

• LED indicador de fim de vida
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Ligação Série

A luminária apaga ao final da vida do DPS.

Ligação Paralelo

A luminária não apaga ao final da vida do DPS.

Checar LED de sinalização

Proteção Localizada
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Interlight Soluções em Iluminação
Tel +55 11 4789 9966

R.Solange Aparecida Montan, 240-A
Polo Industrial Jandira / Itapevi
06693-815 Itapevi - SP
Brasil

9001:2015

@interlight.oficial

interlight iluminação

interlight.com.br

interlight iluminação
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